Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 listopada do 29 grudnia 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 30 listopada br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na 2016 r.,
2) zmiany uchwały nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14
listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT
w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych (zmiana polega
na wykreśleniu Powiatowego Urzędu Pracy z wykazu jednostek
organizacyjnych w tym zakresie).
Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 6 grudnia br., podjęto uchwały w sprawach:
1) powołania komisji odbioru robót (robót częściowych, ostatecznego i
pogwarancyjnego wykonywanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg
powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny- Kuce Etap II.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311
-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku SafronkaJanowiec Kościelny w km 8+674 – 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna
długość odcinka 4,187km”),
2) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego Powiatu Nidzickiego „Powierzenie
prowadzenia „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” (wybrano ofertę Fundacji
Togatus Pro Bono z Olsztyna),
3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie (rozdzielono pomiędzy nauczycieli
godziny po byłym pracowniku jednostki),
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Następnie omówiono projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, przygotowany na
dzisiejszą sesję.
Dalej Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Starosty Nidzickiego o wszczęciu na
żądanie strony z dniem 29 listopada 2016 r. postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę
istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie na działkach nr
81/1, 81/2 i 80/4. Inwestorem jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Nidzicy. Ponieważ warunki zawarte w Akcie
Notarialnym zostały dotrzymane, Zarząd bez uwag przyjął zawiadomienie.
Zarząd analizował również opinie Komisji na temat projektu budżetu powiatu na
rok 2017. Ponieważ nie zgłoszono wniosków o zmianę projektu, pozostał on w
pierwotnej wersji i będzie dzisiaj przedmiotem obrad w dalszym ciągu sesji.
Trzecie posiedzenie odbyło się 13 grudnia br. Pozytywnie zaopiniowano na nim
projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2017 roku,
2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
3) sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się
w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na rok 2017,
5) uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
6) ustalenia wynagrodzenia Starosty,
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
Wszystkie one były również przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.
Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w
budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
W dalszym ciągu obrad Zarząd zapoznał się z:
1) zawiadomieniem Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie podziału nieruchomości w Nidzicy, dotyczącego nieruchomości na ul.
Nowomiejskiej, w wyniku którego powiat z mocy prawa nabędzie grunt o pow. 190
m2 na poszerzenie drogi powiatowej,
2) decyzją Starosty Nidzickiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku Domu Pomocy
Społecznej w Napiwodzie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy,
3) wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli za 11 miesięcy. Z analizy wynika,
że wszyscy nauczyciele osiągają wymaganą średnią, a nawet ją przekraczają.
Następnie rozpatrzono prośbę Zespołu Opieki Zdrowotnej o pomoc w
rozbudowie szpitala. Zarząd uważa, że pomoc samorządu jest w tej kwestii

nieodzowna i zostanie udzielona w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
ogłoszonym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 22 grudnia br. Przedmiotem obrad
było zapoznanie się z wnioskiem Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg
i Mostów „DROMOS” sp. z o.o., o podpisanie kolejnego aneksu do umowy,
z terminem realizacji dk. lutego 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w chwili
obecnej nie jest skłonny przedłużać terminu realizacji opracowania projektu
budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza
Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705.
Ostateczna decyzja odnośnie powyższego wniosku zostanie podjęta po konsultacjach
prawnych. Zarząd poparł stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
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